ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ

اراﺋﻪ

ﺳﺮوﯾﺲ

Skype

 Translatorرا ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۷ ،دی ۱۳۹۴
ﻃﺒﻖ ﭘﺴﺖ اﺧﯿﺮ وﺑﻼگ اﺳﮑﺎﯾﭗ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﮑﺎﯾﭗ را ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ،اﺳﮑﺎﯾﭗ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ،

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ را ﻓﻬﻤﯿﺪه و ﺣﯿﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮوﯾﺲ  Skype Translatorﺣﺪودا ﯾﮑﺴﺎل ﭘﯿﺶ و ﻃﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن راه درازی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﯽ ﮐﺮده.
اﺳﮑﺎﯾﭗ در ﭘﺴﺖ وﺑﻼﮔﯽ اش اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

اﺳﺘﻔﺎده را در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت در
آن از زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﻨﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺳﮑﺎﯾﭗ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ،ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﻨﯽ ﻫﻢ داراﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
 50زﺑﺎن راﯾﺞ در دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺳﮑﺎﯾﭗ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ آن را ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی

دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎورد.

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﮑﺎﯾﭗ وﯾﻨﺪوز ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ روی آﯾﮑﻦ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺎﻻ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﺎر ،اﺳﮑﺎﯾﭗ را ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اراﺋﻪ
ﺷﺪه ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ اﺳﮑﺎﯾﭗ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺑﺰار ﭼﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮی
 Slackﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان  Slackﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺤﯿﻂ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﮑﺎﯾﭗ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﻨﮓ آوﺗﺰ ﮔﻮﮔﻞ ،از اﻓﺰودن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی  ،iOSاﻧﺪروﯾﺪ و وﯾﻨﺪوزﻓﻮن اﺳﮑﺎﯾﭗ ﺧﺒﺮ داد .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،اﺳﮑﺎﯾﭗ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل دارد ﮐﻪ از ﺳﺎل  2014ﺗﺎ ﮐﻨﻮن،
ﻣﺴﺒﺐ روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻗﯿﻘﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

